


 

 

 

 

Інформаційна довідка щодо питань, пов’язаних з коронавірусом COVID-19 

станом на 15 березня 2021 року 

 

 

 

 

 
 

 

 

Гарячі телефонні лінії 

 

 

Урядова гаряча лінія: 15-45 https://www.kmu.gov.ua/ 

 

https://www.kmu.gov.ua/


Офіційний інформаційний портал Кабінету Міністрів України https://covid19.gov.ua/ 
 

Канали комунікації МОЗ 

 

Всеукраїнський контакт-центр для протидії COVID-19: 0-800-60-20-19 

 

Сторінки у Facebook www.fb.com/moz.ukr 
Twitter  - https://twitter.com/MoH_Ukraine 
Youtube-канал – https://goo.gl/bJszMq 
Сайт – http://moz.gov.ua/ 
Відповіді на основні запитання про COVID-19 https://covid19.gov.ua/ 

Telegram-канали: 

«Коронавірус_інфо» https://t.me/COVID19_Ukraine 
«МОЗ» https://t.me/mozofficial 
Онлайн-платформ з інформацією про лікування COVID-19 http://covid19.dec.gov.ua/ 

Чат-боти: https://t.me/COVID19_Ukraine_Botтаhttps://t.me/ivanmaskbot 
 

 

Національна служба здоров’я України Facebook - https://www.facebook.com/nszu.care 

 

Центр громадського здоров’я України 0 800 505 804 

Facebook - https://www.facebook.com/phc.org.ua 

 

Міністерство закордонних справ: (044) 238-16-57 https://mfa.gov.ua/ 
- Twitter (https://twitter.com/MFA_Ukraine),  

- Facebook (https://www.facebook.com/UkraineMFA) 
- Telegram (https://t.me/s/uamfa/32) 

 

«ДРУГ» - Добровільна реєстрація українських громадян під час подорожей за 

кордон: 044-238-16-57 https://friend.mfa.gov.ua/#/ 
 

Держприкордонслужба України https://dpsu.gov.ua/ 
0 800 218 808 (багатоканальний номер для безкоштовних дзвінків з мережі 

фіксованого та мобільного зв’язку на території України);  

+38 (044) 527-63-63 (міський номер для дзвінків із України та із-за кордону, згідно 

з тарифами відповідного оператора зв’язку),  

15-98 – багатоканальний номер для безкоштовних дзвінків з мережі фіксованого 

зв’язку та абонентів операторів мобільного зв’язку, тільки на території України. 

 

Посольства України 

 

Великобританія: (+44) 7-553-483-628 https://uk.mfa.gov.ua 

Іспанія: (+34) 620-641-324 https://spain.mfa.gov.ua/ 
Італія: (+39) 3-519-886-823 https://italy.mfa.gov.ua/ 
Китай: (+86) 13-701-230-647 https://china.mfa.gov.ua/ 
Німеччина: (+49) 3-028-887-116 https://germany.mfa.gov.ua/ 
Польща: (+48) 698-608-837, 503-521-732, 883-176-485, 537-516-463, 510-567-000, 791-013-

543, 797-314-411https://poland.mfa.gov.ua/ 
Франція: (+33) 143-060-737 https://france.mfa.gov.ua/ 
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Офіс Президента відкрив сервіс, що оперативно показує, як поширюється 

коронавірус в Україні. На спеціальній мапі позначені місця, де є підозри і вже 



підтверджені випадки зараження COVID-19, а також де розташовані лікарні, що готові 

приймати хворих. 

https://public.tableau.com/profile/publicviz#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0 
 

Міністерство юстиції України створило Telegram-канал, де надаються актуальні 

юридичні консультації, роз'яснення законодавства України https://t.me/ualegalaid 

 

Щоб привернути увагу молоді до запобіжних заходів і боротьби з COVID-19, у 

соціальних мережах TikTok та Instagram з’явилися акаунти «Коронавірус інфо» 

(@coronainfoua). Там уже запустили челендж #мийруки. 
 

 Телефонні «гарячі лінії» для надання адресної допомоги вразливим верствам 

населення у період карантину запроваджено місцевими органами влади в усіх регіонах 

України: 

https://www.msp.gov.ua/files/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0

%BD%D0%B8_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B

B%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9.pdf 

********************** 

Ситуація в Україні 

 

В Україні з 12 березня 2020 року запроваджено карантин у зв'язку з протидією 

поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. 

Від 25 березня 2020 року на всій території України діє режим надзвичайної 

ситуації. 

Рішенням уряду карантин та режим надзвичайної ситуації продовжено до 30 

квітня 2021 року. 

 З 24 лютого 2021 року в Україні встановлено адаптивний карантин. 

 

 «Надзвичайна ситуація» - це обстановка, на даному етапі спричинена епідемією, 

що призвела до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, загибелі людей, а 

також до завдання значних матеріальних збитків, до неможливості проживання населення 

на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності. 

Основними завданнями у режимі надзвичайної ситуації є: 

• здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також 

населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах 

такої ситуації;  

• призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та 

утворення у разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

• визначення зони надзвичайної ситуації;  

• здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної 

ситуації та масштабів можливих наслідків;  

• організація робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

залучення для цього необхідних сил і засобів; 

• організація та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого 

населення;  

• організація та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;  

• організація і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та 

медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;  

• здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та 

обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;  

https://public.tableau.com/profile/publicviz#!/vizhome/monitor_15841091301660/sheet0
https://t.me/ualegalaid
https://web.telegram.org/#/im?p=@coronainfoua
tg://search_hashtag/?hashtag=мийруки


• інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток 

надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.  

 

Здійснення заходів медичного захисту населення покладається на суб’єктів 

забезпечення цивільного захисту.  

При цьому центральні органи виконавчої влади у відповідній сфері суспільного 

життя створюють функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту.  

Перелік центральних органів виконавчої влади, що створюють функціональні 

підсистеми, визначаються Положенням про єдину державну систему цивільного захисту 

(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11). 

Відповідно до додатку 1 до зазначеного положення, зокрема:  

• Мінекономіки - створюється підсистема забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення (через Держпродспоживслужбу); 

• МОЗ - підсистема медичного захисту населення. 

• Водночас відповідно до додатку 2 до цього положення визначено перелік ЦОВ 

якими утворюються спеціальні служби цивільного захисту, зокрема МОЗ – медична 

спеціалізована служба. 

При цьому звертаємо увагу, що відповідно до статті 18 Кодексу цивільного захисту 

України «Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного 

захисту» належить, зокрема:  

• забезпечення виконання завдань цивільного захисту створеними ними 

функціональними підсистемами; 

• створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. 

• Статтею 98 Кодексу цивільного захисту України передбачене створення та 

використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій.  

• Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 

775 затверджено Порядок створення та використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

• Пунктом 3 зазначеного Положення визначено, зокрема, що ДСНС, 

Мінекономіки, МОЗ створюються відомчі матеріальні резерви у відповідних галузях 

економіки. 

• Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування в умовах карантину визначаються статтею 30 Закону України «Про 

захист населення від інфекційних хвороб».  

• Так, на територіях, де встановлено карантин, місцевим органам виконавчої 

влади та органам місцевого самоврядування надається право: 

• залучати підприємства, установи, організації незалежно від форм власності до 

виконання заходів з локалізації та ліквідації епідемії чи спалаху інфекційної хвороби; 

• установлювати особливий режим в'їзду на територію карантину та виїзду з неї 

громадян і транспортних засобів, а у разі необхідності - проводити санітарний огляд 

речей, багажу, транспортних засобів та вантажів;  

• запроваджувати більш жорсткі, ніж встановлені нормативно-правовими актами, 

вимоги щодо якості, умов виробництва, виготовлення та реалізації продуктів харчування, 

режиму обробки та якості питної води; 

• установлювати особливий порядок проведення профілактичних і 

протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних, та інших заходів; 

• створювати на в'їздах і виїздах із території карантину контрольно-пропускні 

пункти, залучати в установленому порядку для роботи в цих пунктах 

військовослужбовців, працівників, матеріально-технічні та транспортні засоби 



підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, частин та підрозділів 

центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах 

оборони і військового будівництва, охорони громадського порядку. 

 

 



 
  

  

 За даними Центру громадського здоров’я, станом на 15 березня  в Україні 

зафіксовано 6792 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них 

дітей – 326, медпрацівників – 109). Кількість активних хворих - 213 108 осіб. 

 

Також за останню добу: 

госпіталізовано (особи) – 2497 

летальних випадків – 130 

одужало (особи) – 3491 

 

Здійснено тестувань за добу – 27598 в т. ч.: 
методом ПЛР — 17338 

методом ІФА — 3236 
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7024 
 

За весь час пандемії в країні: 

захворіло (особи) – 1467548 

одужало (особи) – 1226007 

летальних випадків – 28433 

проведено ПЛР-тестувань – 7377404 

 

 Кількість захворювань в регіонах: 

м. Київ – 313 випадків; 

Вінницька область – 426 випадків; 

Волинська область – 129 випадків; 

Дніпропетровська область – 439 випадків; 



Донецька область – 85 випадків; 

Житомирська область – 778 випадків; 

Закарпатська – 333 випадки; 

Запорізька область – 61 випадок; 

Івано-Франківська область – 330 випадків; 

Київська область – 464 випадки; 

Кіровоградська область – 10 випадків; 

Луганська – 19 випадків; 

Львівська область – 552 випадки; 

Миколаївська область – 310 випадків; 

Одеська область – 407 випадків; 

Полтавська область – 165 випадків; 

Рівненська область – 111 випадків; 

Сумська область – 197 випадків; 

Тернопільська область – 274 випадки; 

Харківська область – 373 випадки; 

Херсонська область – 53 випадки; 

Хмельницька область – 329 випадків; 

Черкаська область – 144 випадки; 

Чернівецька область – 396 випадків; 

Чернігівська область – 94 випадки. 



 
 За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у 

Житомирській (778), Львівській (552), Київській (464), Дніпропетровській (439) та 

Вінницькій (426) областях. 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей 

та міста Севастополя відсутні. 

 



 
 

 

Від початку кампанії щеплено 53 155 осіб, із них отримали 1 дозу – 53 155 осіб, 

завершили вакцинацію (отримали 2 дози) –  0 осіб. 

За 14 березня 2021 року щеплено 2 018 осіб, із них вакциновано 1 дозою –  2 018 

осіб, завершена вакцинація (2 дози) – 0 осіб. 

 

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу: 

 Вінницька область – 10 щеплень; 

 Волинська область – 90 щеплень; 

 Дніпропетровська область – 170 щеплень; 

 Донецька область – 260 щеплень; 

 Житомирська область – 70 щеплень; 

 Закарпатська область – 30 щеплень; 

 Івано-Франківська область – 18 щеплень; 

 Київська область – 230 щеплень; 

 Кіровоградська область – 30 щеплень; 

 Луганська область – 170 щеплень; 

 Львівська область – 50 щеплень; 

 Миколаївська область – 80 щеплень; 

 Одеська область – 160 щеплень; 

 Полтавська область – 80 щеплень; 

 Сумська область – 50 щеплень; 

 Тернопільська область – 100 щеплень; 

 Харківська область – 60 щеплень; 

 Херсонська область – 100 щеплень; 

 Хмельницька область – 60 щеплень; 

 Чернівецька область –120 щеплень; 

 Чернігівська область – 80 щеплень. 



 

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (260 

щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у 

Донецькій області (5 044 щеплення), найменша – у Чернігівській області (1 006 щеплень). 

 

Ситуація в світі 
 

- 217 країн та територій світу зіштовхнулись з хворобою викликаною вірусом 

COVID-19, яку ВООЗ оголосила, як «пандемія». 

- Наразі у світі зареєстровано 120 417 174 випадків COVID-19, зокрема 2 665 249 

летальних випадків, одужали 96 965 093 особи. 

- У трійці країн-лідерів за числом заражених: США – 30 081 657 випадків, Бразилія 

- 11 483 370 та Індія - 11 385 339. 

- У 122 країнах світу введено понад 359 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. 

Лідерами за кількістю доз на 100 осіб є Ізраїль (97,19), Сейшели (85,12), Об'єднані 

Арабські Емірати (58,5), Мальдіви (42,42), Велика Британія (35,21), Бахрейн (34,13) та 

США (27,74). 

- Німецька фармацевтична компанія BioNTech, яка разом з виробником Pfizer 

розробила вакцину від коронавірусної хвороби, створила альянс фармакологічних 

компаній для ліквідації браку вакцин від хвороби COVID-19 у Європі. До альянсу вже 

увійшли 13 організацій, серед яких Novartis AG, Merck KGaA та Sanofi SA. Компанії 

поставили перед собою спільне завдання виготовити 2 млрд доз вакцини від коронавірусу 

до кінця цього року. 

- Польська біотехнологічна компанія Mabion SA з Лодзького воєводства підписала 

угоду з американською компанією Novavax, яка дозволятиме налагодити технологічну 

лінію з виробництва у країні вакцини проти коронавірусу NVX-CoV2373. 

- Уряд США схвалив використання вакцини від коронавірусу компанії Johnson & 

Johnson. На відміну від інших, вакцина Johnson & Johnson потребує лише однієї дози. 

- Всесвітня організація охорони здоров'я погодила план компенсації за серйозні 

побічні ефекти від застосування вакцин проти коронавірусу громадянам 92 бідних країн-

членів глобальної програми COVAX. 

- Єврокомісія домовилася з компаніями-виробниками вакцини від коронавірусу 

BioNTech та Pfizer про постачання країнам ЄС додаткових 4 мільйонів доз у березні. 

- Компанії Pfizer і BioNTech уклали угоду з Всесвітньою організацією охорони 

здоров’я (ВООЗ) про постачання своєї вакцини від коронавірусної хвороби до бідних 

країн. 

- Європейський союз розраховує, що пандемію коронавірусу в Європі вдасться 

взяти під контроль до кінця 2021 року. Однак це буде залежати від темпів вакцинації 

європейського населення від COVID-19. 

- Фармацевтичні компанії GlaxoSmithKline з Великої Британії і CureVac із 

Німеччини в 2022 році планують випустити на ринок мультивалентну вакцину нового 

покоління від коронавірусу. 

 

 

****************** 

 

Новини Уряду 

 

 Президент України Володимир Зеленський провів традиційну селекторну нараду з 

питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, у якій взяли участь 

представники уряду та правоохоронних органів. 



Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що за останній тиждень збільшилася 

кількість ліжок інтенсивної терапії, зайнятих хворими на COVID-19. Якщо позаминулого 

тижня була заповнена третина місць, то зараз – майже половина: 2 212 із 4 694. Задіяних 

апаратів ШВЛ на сьогодні 1072 – найбільша кількість від початку пандемії в Україні. 

«Це підтверджує негативну динаміку та складний перебіг захворюваності. На 

Івано-Франківщині відбулася стабілізація ситуації після запровадження червоного рівня 

епідемічної небезпеки, але поки що область залишається серед лідерів за кількістю 

активних хворих – 17 994. Найбільше їх у Києві – 44 600. Серед лідерів також Вінницька 

(15 133) та Чернівецька (14 220) області. Загалом в Україні станом на зараз 213 тисяч 

активних хворих», – сказав очільник уряду. 

Глава держави нагадав, що необхідно постійно роз’яснювати людям питання, 

пов’язані з проходженням вакцинації. 

«Треба пояснювати людям, що перше щеплення проти коронавірусу знижує 

ймовірність зараження на 76%. Тож шанси на зараження все одно залишаються. І лише 

після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки. Тому ми не мусимо 

забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже триває», – зазначив Президент. 

Він поцікавився, яка реакція людей на вакцинацію. У Міністерстві охорони 

здоров’я повідомили, що побічні ефекти виявляються лише у 0,8% випадків, тяжких 

випадків не зафіксовано. 

Додатково міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що Європейське 

агентство з лікарських засобів уже офіційно заявило, що вакцина AstraZeneca абсолютно 

не збільшує ризику утворення тромбів. 

 

 Медична система України готова до третьої хвилі коронавірусу, адже процес 

посилення її спроможності не зупинявся від початку пандемії. На цьому наголосив 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступної промови перед засіданням Уряду 10 

березня. 

«Ми забезпечили максимально можливу кількість ліжкомісць із підведеним киснем. 

Їх загальна кількість 60 тисяч. Це один із найвищих показників у Європі», — повідомив 

очільник Уряду. 

За словами Дениса Шмигаля, вакцинація — це ще один механізм протидії пандемії. 

Чим більше людей отримуватимуть вакцину, тим швидше Україна зможе пройти період 

коронакризи. 

«Україна закуповує винятково безпечні вакцини, які визнали передові країни світу. 

Зокрема, вакцина від AstraZeneca – Serum Institute яка зараз є в Україні, закуповується і 

Канадою, і Великою Британією», — підкреслив Прем’єр-міністр. 

Глава Уряду відзначив, що записатися на безкоштовну вакцинацію можна в декілька 

кліків за допомогою застосунку та веб-порталу Дія або через контракт-центр МОЗ. 

 

 6 березня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив Міністр Кабінету 

Міністрів Олег Немчінов у Facebook 

https://www.facebook.com/731977226812725/posts/4028532770490471/  

За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 08 

березня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на 

території Закарпатської області та застосувати на території Закарпатської області 

обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для «червоний» рівня епідемічної 

небезпеки. 

Нагадаємо, червоний рівень епідемічної небезпеки діє на Івано-Франківщині з 26 

лютого, Чернівецької області з 1 березня, Житомирської області з 3 березня. 

 

https://www.facebook.com/731977226812725/posts/4028532770490471/


 
 

 До України прибула перша партія з 500 тисяч вакцин проти COVID-19, яка вже 

направлена в регіони. 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації.  

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Телеграм 

https://web.telegram.org/#/im?p=@Denys_Smyhal  

«Як і передбачено національним планом вакцинації, першими отримають вакцини 

українські медики на передовій боротьби з коронавірусом. Процес вакцинації безпечною 

вакциною відбуватиметься на добровільний основі та здійснюватиметься кваліфікованими 

мобільними бригадами», - йдеться у повідомленні. 

Крім того очільник Уряду підкреслив, що об’ємів вакцини вистачить на всіх, хто 

бажає її отримати в рамках загального плану.  У березні очікуємо на прибуття чергових 

партій безпечних вакцин від інших виробників. 

 

https://web.telegram.org/#/im?p=@Denys_Smyhal


 

 

 

 Уряд схвалив постанову КМУ «Про внесення змін до пункту 35 постанови 

Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», якою забороняється висадка 

та посадка пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси автомобільним, 

залізничним транспортом, міським електротранспортом та метрополітеном на 

території регіонів, де встановлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки COVID-

19. Винятком є лише транзитні перевезення. 

Перевезення службовими та орендованими авто підприємств, закладів та установ 

дозволяються у межах кількості місць для сидіння із обов'язковим використанням засобів 

індивідуального захисту і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не 

менше ніж за 2 дні органи Національної поліції. Також дозволяються перевезення 

спеціальними залізничними рейсами у внутрішньому сполученні, рішення щодо яких 

приймається в кожному окремому випадку відповідно до заявки обласних державних 

адміністрацій за погодженням з Мінінфраструктури та МОЗ, а також у приміському 

сполученні, рішення щодо яких приймається облдержадміністраціями. 

 



 
 

 Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №95 «Деякі питання державної 

реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної 

профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування».  

Кабінет Міністрів України постановляє: 

Відповідно до статті 92 Закону України «Про лікарські засоби» Кабінет Міністрів 

України постановляє: 

1. Затвердити Порядок державної реєстрації вакцин або інших медичних 

імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,  під зобов’язання для екстреного 

медичного застосування, що додається. 

2. Установити, що: 

- питання відповідальності виробників вакцин або інших медичних 

імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що постачаються в рамках 

механізму COVAX, а також вимоги до текстів інструкцій про застосування таких вакцин 

та маркування первинної та вторинної (за наявності) упаковок таких вакцин регулюються 

домовленостями, підписаними Україною у рамках механізму COVAX. Проведення 

експертної оцінки співвідношення “користь/ризик” та перевірки реєстраційних матеріалів 

на їх автентичність під час державної реєстрації вакцин або інших медичних 



імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного 

медичного застосування, які плануються до постачання в Україну за механізмом COVAX, 

здійснюється державним підприємством «Державний експертний центр Міністерства 

охорони здоров’я України» на безоплатній основі; 

- реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для 

специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, 

розробку та/або виробництво яких здійснено в державі, визнаної Верховною Радою 

України державою-агресором, забороняється. 
 

 

 

***************** 

 

Новини органів державної влади 

 

Результати брифінгу заступника міністра охорони здоров’я України з питань 

цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярослава Кучера за 15 

березня: 

- За час роботи національного контакт-центру з протидії поширенню хвороби 

COVID-19 до нього, за єдиним безплатним номером 0-800-60-20-19, звернулося 253 653 

громадяни. 

- МОЗ максимально цифровізувало питання обсервації для тих, хто повертається з-

за кордону. За наявності негативного тесту в лабораторії, з якою є обмін даними, можна 

зняти самоізоляцію в додатку.  

- Команда МОЗ продовжує покращувати сервіс запиту на роботу мобільних бригад, 

які виїжджають за направленням лікарів до пацієнтів із підозрою на COVID-19. Станом на 

сьогодні опрацювали 2 635 запитів на виїзд, заплановано ще 32 на найближчі години. 

- У контакт-центрі впровадили сервіс віддалених цілодобових консультацій 

лікарями. Вже залучили 16 медичних працівників. Вони надали 6 765 консультацій.  

- Налагодили механізм приймання та опрацювання запитів щодо виплат у разі 

захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням COVID-19.  Від 

28 грудня до контакт-центру надійшов 131 запит. 

- МОЗ спільно з партнерами 08 лютого запустив інформаційний портал із питань 

вакцинації проти COVID-19 (vaccination.covid19.gov.ua).  

- З 01 березня в Україні люди, які виявили бажання вакцинуватись проти                

COVID-19, мають змогу записатись до листа очікування через портал або додаток ДІЯ та 

через національний контакт-центр МОЗ із питань протидії поширенню COVID-19. Наразі 

в ньому є 258 663 людини. 

- Вакцинація йде плановими темпами. Станом на 14.03 ми перевищили позначку в 

50 тис. щеплених. Наразі вакцинували 53 155 людей. Згідно з нашими планами 

вакцинацію розгортаємо та збільшуємо поетапно.  

- Країни, які здійснюють вакцинацію, передбачають видачу довідок/сертифікатів 

щодо щеплення в електронному чи паперовому вигляді. Уніфікованої форми такої довідки 

у світі немає. ЄС тільки обговорює такий документ і планує представити «демоверсію» 

законопроєкту 17 березня. 

- В ЄС немає єдності щодо потрібності документа про вакцинацію, а ВООЗ має 

суттєві заперечення й ставиться до паспортизації критично. 

 



Міністерство охорони здоров’я оприлюднило індикаторні показники для 

визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 станом на 15 березня 2021 

року. 

 

 
 

 

В МОЗ нагадують: «червоний» рівень епіднебезпеки встановлюється на території 

регіонів із значним поширенням COVID-19. Наразі в Україні у «червоній» зоні 

перебувають 4 області. 

Попереджувальний «помаранчевий» рівень встановлено на території 9 областей та у 

м. Києві. 

Докладніше про ознаки «червоного» рівня епіднебезпеки — у нашій інфографіці 

 



 
 

 

 
 



Алгоритм дій, як потрапити до списку очікування на вакцинацію від COVID-

19: 

Як зареєструватися через портал Дія? 

1. Щоб потрапити в лист очікування на вакцинацію від COVID-19, зайдіть на портал Дія 

https://diia.gov.ua за допомогою КЕП чи BankID. 

2. Перейдіть у розділ “Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19”. 

3. Зазначте сферу діяльності. 

4. Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися. 

5. Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію. 

 

Як отримати послугу через застосунок Дія? 

Щоб зареєструватися через смартфон, завантажте та авторизуйтеся в мобільному 

застосунку Дія 2.0. Завантажити його можна за посиланням: https://go.diia.app. У 

застосунку можна авторизуватися через Приват24, Monobank, або BankID НБУ. Або 

оновіть застосунок Дія до останньої версії в маркетах, щоб послуга була доступною. 

Зайдіть у розділ Послуги та оберіть «Запис до листа очікування вакцинації від COVID-

19». 

Зазначте сферу діяльності. 

Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися. 

Перевірте свій номер телефону. 

Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію. 

 

Як отримати послугу через національний контакт-центр МОЗ? 

Зателефонуйте за номером 0 800 60 20 19. 

Зазначте оператору свої дані (необхідно буде вказати РНОКПП або серію та номер 

паспорта). 

Оберіть місце, в якому ви хочете вакцинуватися. 

Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію. 

 

В МОЗ нагадують що робити у разі виявлення симптомів COVID-19. 

В Україні визначений чіткий алгоритм дій у разі появи симптомів COVID-19. 

Найперше необхідно зателефонувати своєму сімейному лікарю.  

Головне: жоден стандарт не передбачає, що хворий повинен самостійно їхати в 

поліклініку та стояти там у чергах. 

 

 

https://diia.gov.ua/
https://go.diia.app/


 
 

МОЗ оновило стандарти госпіталізації хворих з COVID-19. Так обов'язковому 

лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з групи ризику. Хто входить до цієї 

групи, детальніше у нашій інфографіці 

 

 
 

Міністерство закордонних справ повідомляє: для в’їзду українців в умовах 

пандемії відкриті з певними обмеженнями або без них 83 країни. 



З повним списком відкритих для українців країн можна ознайомитися на сайті 

МЗС: https://bit.ly/2LMWAlZ  

 

Міністерство охорони здоров’я нагадує: українці, які повернулися з-за кордону 

і не хочуть проводити 14 днів на самоізоляції, можуть припинити її, здавши ПЛР-

тест. 

Людина, яка повертається з «країни червоної зони», повинна пройти самоізоляцію 

протягом 14 днів, встановивши в себе додаток «Дій вдома», але за бажанням можна також 

пройти ПЛР-тестування у будь-якій лабораторії, акредитованій Центром громадського 

здоров'я. У разі негативного тесту самоізоляція припиняється.  

Всі лабораторії, які акредитовані Центром громадського здоров’я, є в переліку, 

опублікованому на сайті Центру https://phc.org.ua/  Також звертаємо увагу, що особа, яка 

здає ПЛР-тест, має попередньо заповнити інформовану згоду на опрацювання даних. У 

формі необхідно обов’язково зазначити факт перетину кордону, якщо він відбувся 

протягом останніх 14 днів, і точну дату прибуття на територію України. 
Крім цього, у формі варто зазначити саме той номер телефону, який було 

використано для встановлення додатку «Дій вдома». Інакше, можлива плутанина та 

несвоєчасне отримання повідомлення про завершення самоізоляції. 

 

 
 

Центр громадського здоров’я України рекомендує здавати ПЛР-тести вранці, 

відразу після нічного сну. 
Відповідні рекомендації розміщено на Фейсбук-сторінці ЦГЗ 

https://www.facebook.com/phc.org.ua/photos/a.353782784746456/2144746728983377/?type=3

&theater 

Згідно з ними, за шість годин до тесту не рекомендується вживати лікарські засоби 

для зрошення ротової порожнини і використовувати препарати для розсмоктування, а за 

три-чотири години до тестування не слід чистити зуби, жувати гумку, їсти і пити. 

 

https://bit.ly/2LMWAlZ
https://phc.org.ua/
https://www.facebook.com/phc.org.ua/photos/a.353782784746456/2144746728983377/?type=3&theater
https://www.facebook.com/phc.org.ua/photos/a.353782784746456/2144746728983377/?type=3&theater


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В Міністерстві охорони здоров’я нагадують: епідеміологічна ситуація з COVID-

19 змінила звичний вектор буденності. Коронавірусна хвороба диктує багато обмежень, 

але пандемія не забороняє нам головного - отримувати задоволення від життя у новій 

реальності. Ми можемо ходити в кіно, театри, відвідувати концерти, вболівати за 

улюблені спортивні команди, дотримуючись простих епідеміологічних правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Переглянути повний список рекомендацій МОЗ щодо роботи спортивних залів та 

басейнів можна https://bit.ly/3gGjlTq  
 

 
 

 

Якщо ви вирішили відвідати кафе та ресторани, то зробіть це безпечно: 

використовуйте санітайзери в закладах харчування, сплачуйте замовлення безконтактно, 

знімайте захисну маску безпосередньо перед їжею, відпочивайте разом з друзями, але не 

більше 4 осіб за столиком. 

 

 

https://bit.ly/3gGjlTq


 
 

 Наразі дозволено працювати як продовольчим, так і непродовольчим 

магазинам за умови  дотримання ними певних правил: відвідуйте супермаркети та ТРЦ у 

захисних масках, користуйтеся санітайзерами, уникайте скупчень людей. 

 

 

 
 

Правила пасажирських перевезень під час карантину дивіться в нашій 

інфографіці. 

 



 
 

В Україні продовжують діяти карантинні заходи, які стосуються також і 

пасажирів метро. Обов'язковими залишаються використання захисних масок та 

дотримання соціальної дистанції.  



 
 

Крім того в МОЗ наголошують при масковому режимі необхідно не лише 

правильно носити маски, але й знати, що робити з використаними ЗІЗ.    

Використані маски та рукавички необхідно покласти у пакет, зав’язати його і по 

можливості дати «відлежатися» 72 години, щоб вірус утратив силу. Далі — викинути у 

контейнер муніципальних відходів.   

Якщо маска й рукавички від інфікованої людини, яка перебуває на самоізоляції, то 

треба додати ще 2 пакети, щільно їх  зав’язати і теж відкласти на 72 години. Після цього їх 

теж можна викинути у загальний контейнер муніципальних відходів. 

 

 
 

 

 Міністерство оборони повідомляє: станом на 15 березня в Збройних Силах України 



на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 

хворіє 1629 осіб.  

 Всього за час пандемії одужало 16 698 осіб, летальних випадків 50. На ізоляції (у 

тому числі самоізоляції) перебуває 476 осіб. 

 За минулу добу зареєстровано 16 нових випадків захворювання на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 2 

особи. 

 Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 6636 осіб отримали 1 

дозу вакцини. З них 1380 військові медики. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 340 

осіб. 

 

 Telegram-канал «Коронавірус в цифрах» повідомляє:  авіатрафік над Україною 

знизився на 56%. 

 Як повідомляє пресслужба «Украероруху», у лютому було обслуговано 8 758 рейсів, 

українські авіакомпанії виконали 2 975 рейсів (на 51,7% менше, ніж у лютому минулого 

року), іноземні – 5 783 рейси (-58,2%). 

 Лютневий авіатрафік за типами польотів розподіляється так: внутрішні рейси – 1 416 

(на 25% менше у порівнянні з лютим 2020 року), міжнародні рейси – 4 076 (-61,3%) і 

транзитні рейси – 3 266 (-56,8%). 

 У повідомленні зазначається, що іноземні авіаперевізники відзначають підвищення 

попиту на перельоти – бронювання авіаквитків помітно зросло. Це пов’язано із початком 

вакцинації у світі. 

 В «Украерорусі» розраховують на пожвавлення темпів відновлення польотів, 

починаючи з літньої програми навігації, що стартує з 28 березня. 

  

 Telegram-канал «Вірусні історії» розповідає: карантинні інновації. 

 Щоб запобігти поширенню коронавірусу, розробники у різних країнах світу 

створюють унікальні засоби індивідуального захисту. 

 Так, працівники компанії Blanc розробили захисну маску проти коронавірусу, яка 

повністю закриває обличчя. Маска має високий ступінь захисту завдяки використанню 

багаторазових HEPA-фільтрів, що не пропускають понад 99% пилу, але забезпечують 

надходження повітря протягом 14 днів. 

 А компанія LG випустила захисну маску на батарейках. У таку маску інтегрований 

активний очищувач повітря. На кожній стороні пристрою знаходяться HEPA-фільтр і три 

вентилятори. 

 Учені Массачусетського інституту технологій розробили маску з нагрітою мідною 

сіткою, яка, на їхню думку, здатна деактивувати коронавірус у повітрі. 

 В Інституті молекулярної медицини в Лісабоні створили маску MoxAdTech, яка 

вбиває коронавірус. Позитивний ефект досягається завдяки кільком водонепроникним 

шарам, з яких складається винахід, й інноваційної тканини, яка нейтралізує вірус. 

 

 

********************* 

 

Новини столиці   

 

За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 313 

осіб. Загальна кількість підтверджених випадків у столиці станом на 15 березня – 146 711. 

 



 
 

 Київ віднесено до «помаранчевої» карантинної зони. Входження у цю зону 

передбачає наступні обмеження: 

- Проведення масових дозволене за участі не більше 220 осіб – 1 особа на 10 м2 площі 

будівлі; 

- Заборонена діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, – крім готелів; 

- Відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах освіти 

дозволене групами не більше 20 осіб; 

- Проведення медзакладами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежене. Це не 

стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з 

онкозахворюваннями, паліативних хворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта; 

- Заборонена діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, крім закладів, що можуть 

забезпечити відвідування не більше 1 особи на 10 м2 приміщення; 

- Заборонений прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку – санаторіїв 

і таборів у столиці та передмісті; 

- Перевезення пасажирів автомобільним та міським громадським транспортом 

здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння. 

 

 Для прийому хворих на коронавірус Київ визначив майже 5100 ліжок у 29 

медзакладах. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. 

«Сьогодні головне – це здоров’я і життя кожного з нас, наших рідних і близьких, 

наших друзів, здоров’я і життя українців. І дуже важливо упередити колапс медичної 

системи. Ми контролюємо ситуацію. Бо місто визначило для прийому хворих на 

коронавірус майже 5100 ліжок у 29 медзакладах столиці. Три з них – заклади 

«Укрзалізниці», – сказав Віталій Кличко. 

Він зазначив, що сьогодні хворих на коронавірус приймають 24 із визначених 

медзакладів, де підготували понад 4 тисячі ліжок.  

«Із них подачею кисню обладнані понад 3760 ліжок. Зокрема, майже 2700 – 

централізованою подачею. Кисневих концентраторів у медичних закладах Києва наразі – 

1075. Нагадаю, на збільшення кількості ліжок із подачею кисню місто виділило майже 30 

мільйонів гривень. Це – кошти на капітальний ремонт систем киснепостачання. Ще 



близько 7,5 мільйона витратили на закупівлю кисневих концентраторів», – зазначив 

Віталій Кличко. 

 

 

 

 

 

 


